XXVIII Jornades
citrícoles d’Alcanar
Jornada tècnica
Alcanar, 15 i 16 de novembre

Presentació

Programa
Dilluns 15 de novembre

En aquesta 28 ena. edició de les jornades
citricoles d’Alcanar volem retre homenatge al
treball i l’esforç constant de totes les dones

10.00 h

Sr. Jesus Gomez Fernandez, director dels Serveis Territorials del
DACC a les Terres de l’Ebre.

canareves que han estat treballant de forma
invisible al camp i a les empreses citricoles
de la població i que amb el seu treball han

Inauguració de l’exposició fotográfica: “El paper de les dones
al món rural d’Alcanar”

10.30 h

Inauguració de les jornades
Sr. Jesus Gomez Fernandez, director dels Serveis Territorials del
DACC a les Terres de l’Ebre.

contribuït a la millora econòmica, social i
cultural, situant al poble d’Alcanar en un
Per això des de l’associació de dones del

Presentació de l’associació de dones del món rural pageses
i ramaderes de Catalunya

món rural es vol donar a conèixer la

Sra. Begoña Amorós Grau, gerent de Cítrics Terres de l’Ebre.

referent dins del món dels cítrics.

important tasca que s’està realitzant per a

11.00 h

11.20 h

seus interessos i necessitats.
A més també es parlarà de temes d’interés

El control de la cadena alimentària a Catalunya: CadeCAT
Sra. Isabel Gomar i Jimenez, cap del Servei d’Indústries i
Comercialització Agroalimentària del DACC.

donar visibilitat a la seva feina, defensar els

16.00 h

pel sector com la millora del funcionament

Ponència in situ (Estació experimental de l’Ebre. IRTA)
Control sostenible de Tetranychus urticae en clementins
Sr. José Miguel Campos, investigador de l’IRTA.
Sra. Mate Martinez Ferrer. investigadora de l’IRTA

de la cadena alimentària, noves varietats de
clementines i les plagues que afecten al

Dimarts 16 de novembre

cultiu.

10.00 h

Noves varietats de clementines
Sr. Josep Cuenca, tècnic d’AVASA.

Lloc de realització

11.00 h

Sra. Maite Martinez Ferrer, investigadora de l’IRTA

Serveis Agraris de l’Ajuntament
Av. Catalunya, 64
ALCANAR

El cotonet de Sud-àfrica (Delottococcus aberiae): situación
actual i perspectives

12.00 h

Cloenda de la jornada
Il·lm. Sr. Joan Roig Castell, alcade d’Alcanar.

Servei de bus per a la ponència in situ

Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
Oficina Comarcal del DACC al Montsià
amontsia.daam@gencat.cat

La jornada es realitza presencialment. Tots els assistents hauran de seguir les
mesures de prevenció enfront la COVID-19. L’ús de mascareta serà obligatori.
També es podrà seguir en streaming pel canal YouTube de RuralCat (sense inscripció)
Dilluns 15 (https://youtu.be/dBg--xc5xqM) Dimarts 16: (https://youtu.be/p-0JsAU1kww)

Organització

Col·laboració

Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
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